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چکیده
اسال م برا ااسداشت خون انسانها ،ارزش بسیار قائل است و نمیگذارد که قطرها از خون افراد به
ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسالمی نیز در ّ
ماده  4۷7در صورت عد م شناسایی قاتل ،بیت المال را
مسئول دیه میداند .ولی به موجب ماده  9۱قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتور زمینی در مقابل اشخاص ثالث ،مصوب  ۶۲شهریور  7341که به منظور «حمایت از زیان دیدگان
حوادث رانندگی ،...،فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه »...تصویب شده است ،صندوق خسارت-
ها بدنی را مسئول ارداخت دیه میداند .با توجه به موارد باال که در مورد «عد م شناسایی قاتل» مشترک
هستند ولی مرجع ارداخت دیه متفاوت میباشد ،این ارسش ایش میآید که رویه قضایی در مورد مسئولیت
ارداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله ،این نتیجه به دست میآید
که از نظر رویه قضایی در سال  ،7331در دادسرا و دادگاه برا ارداخت دیه ،مسئولیت این دو صندوق،
گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیتالمال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق
خسارت و بیتالمال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول
ارداخت میکند و نسبت به مابهالتفاوت دیه ،بیتالمال را مسئول ارداخت میکرد .ولی با توجه به نظریه
اداره حقوقی قوه قضائیه در سال  ،7331بین این دو صندوق تمییز قائل شده است ،بدین صورت که در
صورت صدمات بدنی ،صندوق خسارتها بدنی ،مسئول ارداخت دیه میباشد و در صورت عد م
شناسایی قاتل ،نوبت به بیتالمال میرسد که اولیا د م با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد
نظر ،برا وصول دیه اقدا م میکنند.
 .7تاریخ وصول7335/71/5 :؛ تاریخ تصویب7331/1/74 :
 .1است الکترونیک (مسؤول مکاتبات)Alishahi@yu.ac.ir :
 .3است الکترونیکtayebeh.ahmadi97@gmail.com :
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امرء مسلم ،بیت المال ،صندوق تأمین خسارت بدنی.
کلیدواژهها :قتل ،دیه ،الیبطل د م ٍ

 .۲پیشگفتار

در اسال م ،حفظ خون انسان ،دارا ارزش و ّ
اهمیت زیاد است ،و قاعده «الیبطل د م

امرئ مسلم» بر یک قاعده فقهی ،و آمرانه است که بر این مطلب داللت دارد ،که خون
مسلمان نباید هدر برود و این قاعده ،روایات زیاد را به خود اختصاص داده است و هم-
چنین ،در قانون مجازات اسالمی مصوب  31در ماده  431گفته شده است« :اگر شخصی
به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحا م کشته شود دیه از بیت المال ارداخت
میگردد» و نیز مادهها دیگر وجود دارد که مضمون آنها هم به این ماده برمیگردد .این
ماده به صورت مطلق بیان شده است ،به گونها که زمان و مکان در آن دخیل نیست و دیه
بر عهده بیت المال است .ولی با وجود مسئولیت بیتالمال در مورد ارداخت دیه در صورت
عد م شناسایی ،صندوقی مستقل ،به نا م صندوق تأمین خسارتها بدنی به وجود آمده که
به موجب ماده  71قانون اصالح قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
مصوب  31/4/71بیان میکند« :به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،
خسارت ها بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه ،بطالن
قرارداد بیمه ،تعلیق تأمین بیمهگر ،فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا
ورشکستگی بیمه گر قابل ارداخت نباشد یا به طور کلی خسارت ها بدنی خارج از شرایط
بیمه نامه  »....را بر عهده میگیرد و مسئول ارداخت دیه میباشد .در این ماده وظیفه
صندوق خسارتها بدنی را نیز همانند بیتالمال میدانند هر چند موارد که بیان شد
نسبت قلمرو مسئولیت بیتالمال محدود هست ولی در یک مورد که آنهم «عد م شناسایی
شخص متوار شده» است مشترک هستند و این اشتراک ،باعث شده که دو صندوق که
مسئول ارداخت دیه باشند ما را برآن داشته است که در این مقاله در ای کنکاش و بررسی
مبانی و ایجاد این دو صندوق از نظر روایات ،دیدگاه فقها ،قانون باشیم که بدانیم علت به
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وجود آمدن صندوق خسارتها بدنی در مورد عد م شناسایی شخص متوار چیست
وقتی بیتالمال وجود دارد که این مسئولیت را برعهده بگیرد .و همچنین به بررسی این دو
صندوق ،از دیدگاه رویه قضایی بپردازیم تا جایگاه این دو صندوق و ارتباط آنها در
تصمیمگیر هایی که مربوط به ارداخت دیه میشود را بدانیم.
 .۱دیه در لغت و اصطالح
دیه از «ود » اولی است که در مقابل ریختن و جار شدن خون ارداخته میشود .دیه،
خونبها است( .قرشی ،7471 ،ج ،1ص )735دیه مالی است که شارع آن را بر قتل خطایی
و شبه عمد و همچنین در چیز که قصاص از جنایت بر اعضا و منافع منع شده باشد ،قرار
داده است؛ (صدر ،7411 ،ج ،3ص )151بنابراین ،دیه مالی است که به اولیا مقتول برا
جبران خسارت داده میشود و مقدار آن در قتل خطا محض و شبه عمد معین است و اما
در در قتل عمد مقدار آن بر طبق توافق طرفین معین میشود( .مکار م شیراز ،7411 ،
ص )741در قانون جدید سال  7331یک تعریف درباره دیه آورده شده که در ّ
ماده 443
میگوید« :دیه مقدر ،مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمد بر
نفس ،عضو یا منفعت ،یا جنایت عمد در موارد که به هر جهتی قصاص ندارد ،مقرر
شده است».
 .۹قاعده «الیبطل دم امرئ مسلم»
از دیدگاه اسالمی ،انسان در بین سایر موجودات از جایگاه واال و ارزش ویژها برخوردار
است .حفظ حیات انسان مورد توجه اکید اسال م قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر دیگران
واجب کرده و آن را یکی از مهمترین واجبات شمرده است .و در قرآن کریم و سنت نبو و
احادیث اهل بیت علیهم السال م با تأکید فراوان یاد شده است« .و هر کس ،انسانی را از
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مرگ رهایی بخشد ،چنان است که گویی همه مرد م را زنده کرده است»( 7.مائده )31/در
آیه دیگر خداوند میفرماید« :هر کس مؤمنی را به عمد و خواسته و دانسته بکشد ،مجازاتش
آتش جهنم است که در آن برا همیشه خواهد ماند و مورد خشم و غضب و دور از
رحمت خدا وا قع خواهد شد .و عذابی بسیار عظیم و سخت ،برایش آماده و فراهم ساخته

است»( 1.نساء )33/در حدیثی از حضرت رسول اکر م(ص) آمده است :به حق آن
خداوند که جانم در قبضه قدرت او است ،که اگر اهل آسمان و زمین همه شریک شوند
در خون مؤمنی ،خدا همه را در آتش اندازد( .کلینی ،7311 ،ج ،1ص113؛ مغربی،
 ،7333ج ،1ص )411با توجه به اینکه حفظ جان انسانها در اسال م دارا اهمیت و
احترا م زیاد است و کسی که خون دیگر را به عمد میریزد به حکم اسال م و قانون
قصاص میشود و در صورتی که شبه عمد و یا خطایی محض باشد دیه به عهده خود قاتل یا
عاقله او میباشد و اما در صورتی که قاتل مشخص نباشد دیه او از بیت المال ارداخته
میشود .روایاتی که داللت بر اایمال نشدن خون مسلمان دارد ،به صورت یک قاعده
فقهی با نا م «قاعدة الیبطل د م امر مسلم» در آمده است( .نجفی ،7311 ،ج،43
ّ
ص471؛ مصطفو  ،7471 ،ص )713در ذیل روایاتی دال بر این که در صورت مشخص
نبودن قاتل ،بیت المال متحمل ارداخت دیه خواهند شد:
الف .امیر المؤمنین(ع) درباره مرد که کشته شده بود و مشخص نبود قاتل او کیست،
قضاوت کرد و فرمود :اگر اولیایی برا و شناخته شد که دیه او را مطالبه کردند ،از بیت
المال مسلمانان دیه او ارداخت میشود ،و خون مرد مسلمان ضایع نمیشود .زیرا میراث او
برا اما م است اس دیه او هم بر اما م است( 3.مجلسی دو م اصفهانی ،7414 ،ج،14

َ « .7و َم ْن َأ ْحیاها َف َک َأ َّنما َأ ْح َیا ّالن َ
اس َج ِمیعا»
َ َّ َ
ّ َ َ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ
خالدا ِفیها َو غ ِض َب الل ُه َعل ْی ِه َو ل َع َن ُه َو أ َعد ل ُه َعذابا َع ِظیما»
« .1و من یقتل مؤ ِمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ِ
« .3قال :قضی امیر المؤمنین(ع) فی رجل وجد مقتوال ال یدر من قتله ،قال :ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته
أعطوا دیته من بیت مال المسلمین و ال یبطل د م امرئ مسلم».
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ص714؛ ّ
حرعاملی ،7413 ،ج ،13ص )745سند روایت صحیح و موثق میباشد.
(مجلسی اصفهانی ،7411 ،ج ،71ص)135
ب .از اما م صادق(ع) چنین آمده است« :اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود،
دیه او از بیت المال ارداخت میشود .همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه میفرمود :خون

مسلمان هدر نمیرود»( 7کلینی ،7413 ،ج ،74ص )575و همچنین از ایامبر اکر م(ص)
روایت شده :خون مسلمان هدر نمیرود( .ابن ابی جمهور احسایی ،7415 ،ج،1
ص315؛ کاظمی ،بیتا ،ج ،4ص )113این روایت موثق میباشد( .مجلسی اصفهانی،
 ،7411ج ،71ص)135
ج .ابوبصیر روایت میکند از اما م صادق(ع) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد
شده و اس از آن اقدا م به فرار نموده بود ،ارسید م :در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه
باید کرد؟ اما م (ع) فرمودند« :اگر قاتل مالی دارد ،دیه مقتول از اموال او گرفته میشود و
ّ
اال از بستگان او با رعایت االقرب فاالقرب؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت ،دیه مقتول را

اما م میاردازد .اس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود»( 1.کلینی ،7413 ،ج،74

ص511؛ طوسی ،7331 ،ج ،4ص )111ظاهر تعلیل بر این است :همانطور که میراث
برا اما م میباشد ،دیه هم بر عهده اما م میباشد .ولی بیت المال در حکم ،مال اما م نیست،
از آن جهت که بدون دیگران حق تصرف دارد .لذا گفته میشود دیه بر عهده اما م میباشد بر
اوست که از بیت المال بپردازد( .مجلسی اصفهانی ،7411 ،ج ،71ص )411محمد تقی
اصفهانی میگوید :این روایت موثق است( .مجلسی اصفهانی دو م ،7411 ،ج،71
ص)471
َ َّ َ ْ
ْ
َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ
َ َ
ض فال ٍة أ ِّد َیت ِد َی ُت ُه ِم ْن َب ْی ِت ال َم ِال  ،ف ِإن أ ِم َیر ال ُم ْؤ ِم ِن َین علیه السال م کان
 .7قال
ابی ُعبدلله علیه السال م « :و ِإن کان ِبأر ِ
َُ ُ َ َْ ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
یقول :الیبطل د م ام ِر مس ِل ٍم».
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ْ
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 .1قال ابی عبدالله(ع) ِ « :إن کان له مال ،أ ِخذ ِت الدیة ِمن م ِال ِه،و ِإال ف ِمن اْلق َر ِب فاْلق َر ِب ،ف ِإن ل ْم یکن له ق َرابة ،ود ُاه
ْ
َ َّ َ ُ ُ
ِاْل َم ُا م ؛ ف ِإن ُه ال َی ْبطل َد ُ م ْام ِر ُم ْس ِل ٍم».
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د .جمیل بن دراج از اما م صادق(ع) نقل میکند که به اما م عرض کردیم :آیا شهادت
زنان در حدود اذیرفته میشود؟ اما م فرمودند :تنها در قتل اذیرفته میشود (زیرا) علی(ع)
به طور مداو م میفرمود :خون مسلمان هدر نمیرود( .کلینی ،7311 ،ج ،1ص331؛
طوسی ،7315 ،ج ،1ص )111سند روایت خوب است( .مکار م شیراز  ،7414 ،ج،3
ص)711
ه  .روایت امیرالمونین(ع) که فرمودند :کسی که در ازدحا م جمعیت ،در روز جمعه یا

روز عید یا بر ال ،فوت کند ،بیت المال دیه او را میاردازد( 7.ابن بابویه ،7413 ،ج،5
ص )514این روایت صحیح میباشد .ظاهر تعلیل بر این است :همان طور که میراث برا

اما م میباشد دیه هم بر عهده اما م میباشد .ولی بیت المال در حکم مال اما م ،از آن جهت
که بدون دیگران حق تصرف دارد نیست .لذا گفته میشود دیه بر عهده اما م میباشد بر
اوست که از بیت المال بپردازد( .مجلسی اصفهانی ،7411 ،ج ،71ص)411
دیدگاه فقها در مورد قاعده :مقصود از این قاعده ،بیان اهمیت خون مسلمان از
جهت ساقط نشدن دیه مقتول است .نتیجه قاعدة مذکور ،آن است که هرگاه قاتل معلو م
نباشد و یا اگر قاتل معلو م است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متوار بودن ،فقر یا مورد
دیگر وجود ندانسته باشد ،ارداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار میگیرد؛ زیرا
در غیر این صورت خون مقتول اایمال میگردد.
الف .شیخ مفید میگوید :کسی که در محلها نماز جمعه یا بر الها ،مرزها،
بازارها ،اطراف حجراالسود ،در کعبه و زیارتگاهها ائمه اطهار(ع) کشته شود ،قصاص
ندارد و واجب است که از بیتالمال دیه او به اولیایش ارداخته شود و اگر ولی نداشته
باشد ،دیها بر بیت المال ندارد( .مفید ،7473 ،ص)147
َ
ْ
َََ َ
َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
َ َّ
اس َی ْو َ م ال ُج ُم َع ِة أ ْو َی ْو َ م َع َرفة أ ْو َعلی ِج ْس ٍر ال َی ْعل ُمون َم ْن ق َتل ُه ف ِد َی ُت ُه ِم ْن َب ْی ِت
ْ .7قال امیرالمؤنین « :من مات ِفي ِزح ِا م الن ِ
ال َمال».
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ب .فقیه دیگر میگوید :کسی که در شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا بر جسر و
نظایر آن یعنی مواضعی که در آن جا مرد م ازدحا م میکنند ،بمیرد و قاتلش معلو م نشود،
دیهاش بر بیت المال است ،به شرطی که خونخواهی ،برایش موجود باشد و اگر خون-
ّ
خواهی نداشت ،دیها برایش نیست( .محقق حلی ،7471 ،ج ،3ص)317
ج .فخر المحققین در توضیح کال م عالمه (در صورتی که کسی دو نفر را کشته باشد و
اولیا یکی از مقتوالن مبادرت به قصاص میکند ،اقرب آن است که دیگران حق اخذ دیه را
داشته باشند) ،مینویسد« :دلیل ّقوت قول عالمه این است ،که اگر اخذ دیه را از جانب
اولیا د م جایز ندانیم ،الز م میآید که خون مسلم در معرض بطالن واقع شودّ .اما این
مالزمه به دلیل کال م اما م (ع) که خون مسلم نباید به هدر رود ،صحیح نیست ،اس اخذ دیه
الز م است»( .فخر المحققین ،7331 ،ج ،4ص)513
ه .یکی از فقیهان معاصر در ااسخ به این سؤال که اسر بچها که در کوچه باز
می کرده و موتور سوار ناشناسی مواد منفجره را در کوچه رها کرده باشد و باعث مرگ کودک
شود ،گفته است :اگر مواد منفجره را موتور سوار ناشناس در آن کوچه رها کرده باشد با
استدالل به قاعده «ال یبطل د م امرئ مسلم» که خون مسلمان نباید هدر رود دیه اسر بچه
از یت المال ارداخته میشود و اآل اگر مواد منفجره را آن موتور سوار ناشناس ،رها نکرده
باشد ،دیه بر بیت المال نیست( .مکار م شیراز  ،7411 ،ج ،3ص)431
و .مرحو م بهجت میگوید :اگر قاتل ّ
متعمد فرار کرد و مأیوس از وصول به او شدند،
محتمل است استحقاق دیه از مال او؛ و اگر مالی نباشد یا متعذر باشد استیفاء دیه از آن،
محتمل است استحقاق دیه از بیت المال ،بعد از عاقله و عد م تمکن استیفائش از آنها یا
ورثۀ او به ترتیب ارث ،یا مطلقا( .بهجت گیالنی ،7411 ،ج ،5ص)537
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 .4بیت المال و قانون مجازات اسالمی
قانونگذار اسالمی ،دیه را برا احترا م خون مسلمان وضع نموده است که در زمره حقوق
ّ
مالی اشخاص محسوب میشود .در باب حقوق مالی ،اصل بر مداقه بوده و در این عرصه،
اصول عقالیی مثل اصل عد م اشتباه ،اکراه ،غفلت و نظایر آن جار میشود .از این رو به
ّ
بالتبع ،وجوب ارداخت دیه
مجرد شبهه ،حق مسلمان ساقط نمیشود؛ البته در موارد

ساقط میشود که این مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است 7.باید توجه داشت که
مسأله تأثیر شبهه در دیات _گرچه به طور غیر مستقیم_ وقتی میتواند مطرح شود که در
ابتدا قصاص واجب باشد ،آنگاه به دلیل حصول شبهه ،قصاص ساقط شود ،سپس
جایگزینی دیه مطرح گردد؛ ولی اگر ابتداء دیه واجب شود ،مانند جنایات شبه عمد و
خطایی محض ،ار واضح است که شبهه هیچ تأثیر ندارد( .محقق داماد ،7411 ،ج،4
ص)31
اصل  717قانون اساسی جمهور اسالمی ایران در این باره مقرر میدارد« :هرگاه در
اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر
ماد یا معنو متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسالمی ضامن
است و در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم
اعاده حیثیت میشود» .در موارد که قاتل مسلمان ،دارا عاقله نباشد و یا عاقله و
ِ
توانایی ارداخت دیه را نداشته باشد ،مسؤولیت ارداخت دیه بر عهده بیت المال مسلمین
قرار می گیرد .در این گونه موارد ،در واقع دولت به قائم مقامی از عاقله ،ارداخت دیه و جبران
 .7زمانی که خود قاتل اذن داده است؛ شهید ثانی این مطلب را نیز یادآور میشود :فان لم نقل بالقصاص ففی ثبوت
ّ
الدیه ایضا و جهان ّ
مبنیان علی ان الدیة تجب للورثة ابتداء عقیب هالک المقتول ،أو تجب للمقتول فی آخر جزء من
ّ
ّ ّ
یؤیده ان وصایاه تنفذ منها و یقضی دیونه و
حیاته ،ثم ینتقل الیهم .فعلی االول تجب و لم یؤثر اذنه و علی الثانی ال؛ و
لو ثبت للورثة ابتداء لما کان کذلک کزوائد الترکة ،و لو قیل بانتقالها الیهم بالموت( .شهید ثانی ،7473 ،ج،75
ص)31
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خسارت را عهدهدار میشود؛ زیرا به هر حال در جامعه اسالمی ،خون مسلمان نباید هدر
شود و از طرفی ،هیچ ضرر نباید بدون جبران باقی بماند .به همین دلیل ،قانونگذار در
مواد  371و  373قانون مجازات اسالمی سال  ،7311بیت المال را در مواد مزبور مسئول
ارداخت دیه دانسته است.
الف .ماده  « 39۶هر گاه جانی دارا عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه
سال بپردازد دیه از بیتالمال ارداخت میشود».
ب .ماده « 393دیه عمد و شبهعمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته
میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت "االقرب فاالقرب" گرفته
میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده میشود».
ج .ماده « 311مورد که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرا دستور آمر قانونی بدون
هیچگونه تخلفی از مقررات تیرانداز کرده باشد و در نتیجه آن ،افراد بیگناهی کشته یا
مجروح شده باشد ،ارداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود».
و حال آنکه در قانون جدید مجازات اسالمی سال 931۶عالوه بر موارد مشخصه که
در باال ذکر شده ،ماده  431است که به صورت مطلق ،بیان میدارد« :اگر شخصی به قتل
برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحا م کشته شود دیه از بیت المال ارداخت میگردد».
 .1 .4موارد پرداخت دیه از بیت المال
الف .در قتل عمد و شبه عمد ،اگر قاتل فرار کرد و مال نداشت ،دیه بر االقرب فاالقرب
است .و با نبود قرابت بر بیت المال است و همینطور در هر قتلی که قاتل مشخص نباشد.
ب .اگر اجرا حد یا تعزیر ،سبب قتل شود؛ دیه بر بیت المال است .ج .اگر بعد از قتل،
فسق شهود ظاهر شود ،دیه بر بیت المال است .د .در قطع ید و ظهور فسق شهود ،دیه بر
بیت المال است .ه .اگر اهل ّذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مالی نداشته باشند،
دیه بر بیت المال است که مشروط به ارداخت جزیه است .و .در موارد که دیه بر عاقله
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است و عاقله وجود ندارد یا از ارداخت آن عاجز است .ز .در مورد که قاضی شرع ،مطابق
موازین شرعیه حکم کند و اس از اجرا آن خطا او معلو م شود؛ دیه بر بیت المال است.
(فاضل لنکرانی ،بیتا ،ج ،7ص)511
 .2 .4مسؤولیت بیت المال
از مهمترین وظایف حکومتها برقرار نظم و امنیت است ،زیرا امنیت ،الزمه تمامی
فعالیتها اجتماعی ،اقتصاد و ...است .حکومت دینی نیز از چنین قاعدها مستثنا
نیست .بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیر ها را به حداقل ممکن کاهش
دهد و اصوال زمینهها بروز آن را از بین ببرد و اگر احیانا ،قتلی به وقوع ایوست ،قاتل را
دستگیر کند و به سزا عملش برساند .حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت ،باید
دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگار حکومت به خانواده مقتول
وارد شده است جبران گردد( .اباذر فرمشی ،7313 ،ص314؛ عوض ادریس،7311 ،
ص )131دالیلی که میتوان اثبات کرد که دولت مسئول ارداخت دیه مقتول است به شرح
ذیل آمده است:
الف .قاعده «الضمان بالخراج» :قاعده مزبور که با عناوین دیگر چون «کل من
له الغنم فعلیه الغر م» و قاعده «التالز م بین النماء و الدرک» نیز شناخته میشود ،نوعا ،در
مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است ،لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز
جریان دارد .در روایات متعدد وجود دارد که اما م از شخص بی وارث ،ارث میبرد و
مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی را بر عهده میگیرد( .کلینی ،7311 ،ج،7
ص)713
 .7در روایت ابی والد از اما م صادق(ع) نقل شده است که اما م در مورد مرد که
کشته شده و ولی دمی غیر از اما م ندارد ،فرمود« :اما م نمی تواند قاتل را عفو کند ،بلکه یا
باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیتالمال مسلمانان قرار دهد .همچنان که
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جنایت مقتول بر عهده بیتالمال است ،دیه او نیز برا اما م مسلمانان خواهد بود».
ّ
(حرعاملی ،7474 ،ج ،13ص)715
 .1در روایت سلیمان بن خالد از اما م صادق(ع) آمده است :درباره وارث دیه
مسلمانی که کشته شده و تنها یک ادر نصرانی دارد ،ارسید م .اما م فرمود« :دیه مقتول
گرفته میشود و در بیت المال مسلمانان قرار میگیرد ،زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده
بیت المال مسلمانان است»( .همان)
چنانکه روایات تصریح کردهاند ،در موارد که شخص ورثها غیر از اما م نداشته
باشد ،اموال او به اما م یا بیت المال منتقل میگردد .در قبال چنین امتیاز و نفعی ،بیتالمال
نیز متقابال ،مسئولیت قتل خطایی چنین افراد را بر عهده میگیرد .عالوه بر روایات ،در
نوشتهها بسیار از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی
وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او مالزمه وجود دارد( .طوسی ،7471 ،ج،5
ص113؛ بحرالعلو م ،7413 ،ج ،4ص)137
ب.قاعده الیبطل :قاعده «الیبطل ،»...داللت بر حمایت از حق حیات و وظیفه
حفظ نفوس با ضمانت اجراها مربوطه را دارد؛ ولی اعمال این ضمانت اجرا و مجازات
نسبت به متجاوزان ،در همه موارد ،با استناد به قاعده صورت نمیگیرد .در صورتی که جر م
از طریق بینه یا اقرار به اثبات برسد و قاتل شناسایی شود ،در اعمال ضمانت اجراها
مربوط به حمایت از حق حیات ،نیاز به استناد به قاعده نیست .ولی در صورتی که بینه و
ّ
اقرار وجود نداشته باشد ،نیاز به قاعده «الیبطل »....میشود و روایاتی که دال بر این
مطلب است در ذیل آمده است:
 .7امیر المؤمنین(ع) درباره مرد که کشته شده بود و مشخص نبود قاتل او کیست،
قضاوت کرد و فرمود :اگر اولیایی برا و شناخته شد که دیه او را مطالبه کردند ،از بیت
المال مسلمانان دیه او ارداخت میشود ،و خون مرد مسلمان ضایع نمیشود .زیرا میراث او
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برا اما م است اس دیه او هم بر اما م است( .اصفهانی ،7411 ،ج ،71ص135؛ نجف
آباد  ،7413 ،ج ،1ص)373
 .1از اما م صادق(ع) چنین آمده است« :اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود ،دیه
او از بیتالمال ارداخت میشود .همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه میفرمود :خون مسلمان

هدر نمیرود»( .کلینی ،7413 ،ج ،74ص575؛ طوسی ،7411 ،ج ،71ص )114و هم-
چنین از ایامبر اکر م(ص) روایت شده :خون مسلمان هدر نمیرود( .ابن ابی جمهور،
 ،7415ج ،1ص315؛ کاظمی ،بیتا ،ج ،4ص)113
با توجه به قاعده «غر م» و قاعده «الیبطل» میتوان این را نتیجه گرفت قاعده
«الیبطل »...زمانی مسؤولیت بیتالمال مطرح است ،که یا امکان انتساب قتل به شخص
خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خونبها از قاتل ،به دلیل فرار یا اعسار او وجود
ندارد اما در مورد قاعده «غر م» این گونه نیست ،بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال،
همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است؛ لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی
وارث ،بیت المال مسئول ارداخت خونبها مقتولی است که به وسیله او و به صورت خطا
به قتل رسیده است.
ج .جنبههای سیاسی :در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت
خطا گردد ،به دلیل اینکه در میان آنها عاقله وجود ندارد ،خود او باید دیه را بپردازد .اما در
صورت عد م تمکن مالی او ،بیت المال دیه مقتول را به نیابت از کافر ّذمی خواهد
ارداخت( .نجفی ،7311 ،ج ،43ص431؛ طباطبایی ،7414 ،ج ،1ص)571
 .7در روایت ابی والد از اما م صادق(ع) آمده است« :بین اهل ّذمه در جنایت قتل یا
جراحت ،معاقله وجود ندارد ،بلکه دیه از اموال ایشان گرفته میشود .اس اگر مالی نداشته
باشند ،مسئولیت جنایت متوجه اما م مسلمین میشود زیرا آنها به اما م جزیه میاردازند».
ّ
(حر عاملی ،7474 ،ج ،13ص)337
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اگر دلیل مسئولیت بیت المال در مورد دیه مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل
رسیده است ،ارداخت جزیه از سو کافر ّذمی باشد ،یعنی دلیل برخوردار آنان از این
امتیاز ،تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسالمی دارند( ،نجفی ،7311 ،ج،43
ص )431در این صورت ،میتوان این نظر را داد که مسؤولیت بیت المال در واقع بر اساس
مبنا قبل یعنی قاعده «غر م» خواهد بود.
 .1در نصوص روایی عامه در جریان حکم تاریخی ایامبر اکر م(ص) به ارداخت دیه از
بیت المال در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل توسط یهود ،آمده است .ایامبر اکر م(ص)

فرمودند :کراهت دارد خون مسلمان اایمال شود( 7.نسایی ،7331 ،ج ،3ص)71

د .مصالح اجتماعی و اعتقادی :الف .یکی از مصارف زکات ،ارداخت آن به
غارمین (توبه )11 /یعنی افراد مدیون و بدهکار است که دینی بر ّذمه آنهاست و توان
ارداخت آن را ندارند ،مشروط بر آنکه سبب دین ،امر حرا م و معصیتآمیز نباشد( .مکار م
شیراز  ،کد  )741از سو دیگر ،دیه در قتل شبه عمد و خطا محضی که با اقرار ،قسامه
و علم قاضی ثابت شده ،دینی بر گردن قاتل است .حال هرگاه قاتل توان ارداخت این دین
(خونبها مقتول) را نداشته باشد ،میتوان از سهم بدهکاران ،مبلغ دیه را در اختیار قاتل
قرار داد تا با ارداخت دیه مقتول ،دین خویش را ادا نماید.
ب .روایت معتبر ابی مریم از اما م باقر(ع) را که نقل گردید که در آن اما م فرموده بود:
«حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطا
قاضی باشد ،بر عهده بیت المال است»( .کلینی ،7311 ،ج ،1ص )354اقدا م بیت
المال در ارداخت دیه کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است،
موجب میشود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفا وظیفه بپردازند و قدرت
خالقیت و ابتکار عمل داشته باشند .اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی ،خصوصا قضات که
دائما احتمال خطا و اشتباه در آرا آنان وجود دارد ،نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند،
« .7کره رسول الله(ص) أن یبطل د م امر ء مسلم».

 /744مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال یازدهم ،شماره بیستویک ،بهار و تابستان 9317

چنین مسئولیتی را نخواهند اذیرفت و این موجب اختالل در نظا م اجتماع خواهد بود .به
گفته دیگر ،اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف
گردد ،در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تالش نموده است ،شکی نیست که
اتالف این مال و نفس موجب ضمان است ...نصب قاضی از مصالح مسلمانان است ،اس
اگر جبران خسارت را از مال قاضی الز م بدانیم ،ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول
نکند و امور مسلمین تعطیل گردد( .مقدس اردبیلی ،7471 ،ج ،71ص)41
ه .جهات عاطفی :در حکومت دینی به دست آوردن قلوب مرد م و مدارا با آنها،
ّ
اصلی مسلم و روشن است .اگر دیوانها که عقل ندارد ،به سو شخص دیگر حمله کند
و آن شخص نیز در دفاع از خود مجنون را به قتل برساند ،طبق قواعد عمومی دفاع مشروع،
باکی بر شخص مدافع نیست و عمل او جر م محسوب نمیشود .در این حالت نمیشود دیه
را از شخص دفاع کنند دریافت کرد ،زیرا عمل او قانونی و موجه بوده است .با وجود این،
بیت المال با ارداخت دیه مجنون که قادر به ارزیابی عمل خود نبوده است در صدد تألیف
قلوب بازماندگان و دلجویی از آنان برمیآید .مسئولیت بیت المال در مورد ارداخت دیه در
چنین موارد  ،مورد تصریح روایات و فقها است( .خویی ،7411 ،ج ،1ص31؛ حسینی
شیراز  ،7413 ،ج ،33ص734؛ رحمتی ،7473 ،ج ،7ص)133
 .5صندوق تأمین خسارتهای بدنی
بر اساس صدر ماده  71قانون اصالح قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه ،هدف از به وجود آمدن صندوق تأمین خسارت ها بدنی ،حمایت از زیان دیدگان
حوادث رانندگی است نه سایر اشخاص ،ماده  71قانون اصالح قانون بیمه اجبار مسئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب  31/4/71بیان میکند« :به منظور حمایت از زیان
دیدگان حوادث رانندگی ،خسارتها بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا
انقضاء بیمه نامه ،بطالن قرارداد بیمه ،تعلیق تأمین بیمهگر ،فرار کردن و یا شناخته نشدن
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مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل ارداخت نباشد یا به طور کلی خسارتها
بدنی خارج از شرایط بیمه نامه .»...
نتیجها که از این ماده میتوان گرفت این است که:
 .7اینکه این قانون ،جزء قوانین خاص میباشد و فقط مربوط به حوادث وسایل نقلیه
موتور است و دیگر هیچ .بنابراین تنها باید در موارد خاص خود مورد استناد قرار گیرد.
بدیهی است صندوق تأمین خسارتها بدنی ،صرفا اختصاص به موارد مرتبط با آن دارد.
 .1بر اساس صدر ماده ده قانون ،هدف از ایجاد این صندوق حمایت از زیاندیدگان
حوادث رانندگی است نه سایر اشخاص .ماده  71سال  7331بیان میدارد« :به منظور
حمایت از زیاندیدهگان حوادث رانندگی . ...،صندوق مستقلی به نا م صندوق تأمین
خسارتها بدنی (تأسیس میگردد)».
 .3قانون اصالح  7331شرایطی که میتوان بر اساس آن از منابع صندوق استفاده
نموده را محدود به موارد خاصی نموده است که جملگی مرتبط با حوادث ناشی از وسایل
نقلیه موتور است .ماده  71سال  7331بیان میدارد... :خسارتها بدنی وارد به
اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه ،بطالن قرارداد بیمه ،تعلیق تأمین
بیمهگر ،فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل ارداخت
نباشد یا بهطور کلی خسارتها بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استثناء موارد مصرح در
ماده ( )1توسط صندوق مستقلی به نا م صندوق تأمین خسارتها بدنی ارداخت خواهد
شد».
 .4صندوق تأمین غیر از بیت المال است که در قانون جدید مجازات اسالمی در
موارد عدیده مسئولیت ابتدایی یا ثانو ارداخت دیه را بر عهده آن نهادهاند .لذا نمیتوان
حکم امثال ماده  ۷۷7این قانون را با ماده  9۱و  ۶۶قانون بیمه اجبار قیاس نمود.
 .5به موجب بخشنامها که از طرف رئیس قوه قضائیه به بیمه اجبار در مورد نحوه
اجرا ماده  ... ،74 ،71قانون اصالح بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
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موتور زمینی در مقابل شخص ثالث و به منظور تمشیت امور ،احقاق حقوق مرد م ،ارتقاء
کیفی آرا صادره از دادسراها و دادگاهها ،سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصالح و
بهبود روشها مربوط مقتضی است روسا دادگاهها و دادستانها سراسر کشور در
اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند( .الریجانی)7333 ،
الف .به موجب ماده ( )71قانون مذکور ،صندوق تأمین خسارت ها بدنی ،متفاوت
از صندوق بیت المال یا شرکتها بیمهگر است و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت
حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاو مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.
ب .در موارد که مقصر حادثه رانندگی ،ناشناس یا متوار است اشخاص ثالث زیان
دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده  74قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک الز م
جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و این امر ،نافی تعقیب
متهم از جنبه عمومی جر م موضوع تبصره  1ماده  1قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی
انقالب در امور کیفر مصوب  7313نیست و ارونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی
مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی ،به علت ناشناس بودن مقصر
حادثه وجاهت قانونی ندارد.
ج .در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال ارداخت خسارت به شخص
ثالث زیان دیده عمل نکند ،شخص ثالث زیان دیده میتواند مطابق مفاد ماده ()71
دستورالعمل اجرایی ماده ( ) 74قانون اصالح قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتور زمینی در مقابل شخص ثالث ،موضوع را به بیمه مرکز منعکس و
درخواست رسیدگی کند .در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان
دیده به مراجعه قضایی ذ صالح و طرح دعو علیه صندوق مذکور نخواهد بود .مسئولیت
نظارت بر حسن اجرا این بخشنامه بر عهده روسا کل دادگستر ها سراسر کشور
است( .همان)
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به موجب ماده  77قانون اصالح قانون بیمه اجبار  ،منابع مالی صندوق تأمین
خسارتها بدنی به این شرح است :انج درصد ( )%5از حق بیمه (بیمه اجبار موضوع
این قانون) ،مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه ،بیمه اجبار که از دارندگان وسائل
نقلیها که از انجا م بیمه موضوع قانون خوددار نمایند وصول خواهد شد ،مبالغی که
صندوق اس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئوالن حادثه وصول نماید ،درآمد
حاصل از سرمایهگذار وجوه صندوق ،بیست درصد ( )%11از جرایم وصولی راهنمایی
و رانندگی در کل کشور ،بیست درصد ( )%11از کل هزینهها دادرسی و جزا نقد
وصولی توسط قوه قضاییه ،کمکها اعطایی از سو اشخاص مختلف ،در صورت کمبود
منابع مالی صندوق ،دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسر منابع صندوق را
تأمین نماید (ماده  77قانون اصالح قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
مصوب .)31/4/71
 .1 .5مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی
به موجب ماده  9۱قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی ،صندوق مستقلی به نا م صندوق
تأمین خسارتها بدنی تأسیس میشود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد.
اداره این صندوق فعال به موجب بند  ۲ماده  5قانون تأسیس بیمه مرکز ایران و بیمهگر
مصوب سیا م خرداد 5۱به بیمه مرکز ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو
عا م برخوردار است و «تما م فلسفه وجود صندوق تأمین خسارتها بدنی در همین نکته
خالصه می شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته
است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند .مثال متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه
موتور یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی از مزایا آن استفاده نمایند»( .علیآباد  ،بیتا،
ص )1زیرا جامعه نمیتواند نسبت به حقوق زیان دیدگان بی تفاوت بماند و صندوق در
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موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدا م کند( .جانعلی،
 ،7311ص)731
ولی در عمل ،دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگی و متوار بودن مسئول
حادثه به صدور حکم مستقیم علیه صندوق که جز در موارد خاص ،منظور همان «صندوق
تأمین خسارتها بدنی» است ،میاردازند .این در حالی است که اوال :دعو مطروح و
ارونده مورد نظر بر اساس آیین دادرسی کیفر و دعاو جزایی شکل گرفته .ثانیا :بدون
دفاع صندوق صورت میگیرد .ثالثا :صندوق را شریک و یار بیت المال تصور میکنند و به
ارداخت مبلغ دیه ،ابتدا از محل صندوق و سپس از بیت المال اقدا م مینمایند .رابعا :بعضا
حتی مقید به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعیین سقف مسئولیت
صندوق را با توجه به آیین نامه هیأت وزیران ،خالف قانون دانستهاند .معمول است که در
اروندهها کنونی ،اس از احراز متوار بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به ارداخت
دیه مصدو م یا مقتول از محل صندوق اقدا م میشود.
برا مثال در یکی از آرا دادگاهها آمده است...« :چون سعی و تالش در جهت
شناسایی و دستگیر مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی
ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محتر م است و احترا م به آن نیز بها خون میباشد و
فلسفه تأسیس صندوق در ماده  9۱قانون بیمه اجبار  ،مسئولیت مدنی دارندگان وسایل
نقلیه موتور زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب  ۷7نیز علی الظاهر همین است .لذا
دادگاه ...صندوق تأمین خسارت ها بدنی مندرج در ماده  9۱قانون مورد اشاره مستقر در
شرکت سهامی بیمه ایران را به ارداخت ...در حق شاکی محکو م مینماید( .دادنامه شماره
 ،33ص)117
اصوال عد م طرفیت بیمهگر در دعاو مسئولیت مدنی و ناشناخته ماندن «دعو
مستقیم زیان دیده علیه بیمهگر» سبب تحمیل یک وضعیت غیرمنتظره علیه شرکتها بیمه
شده است و چون حق مخالفت با آرا کیفر را نیز ندارند و از طرفی به حسن نیت و اصل
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اعتماد در روابطه بیمها اا بند میباشند و در مسیر اجرا حکم ،مانعی ایجاد نمیکنند،
لذا هر بار که بدون دخالت آنها حکمی صادر میشود ،انواع مختلف حقوق اساسی آنها
تضییع می شود و تبانی بسیار دو طرف ،برا مطالبه دیه از بیمه صورت میگیرد .این
وضعیت به طریق اولی اقتضا دارد که از صدور حکم علیه صندوق اجتناب شود .زیرا در
دعاو معمولی که بیمهگر طرف مستقیم حکم نیست و این نتایج منفی به بار میآید ،به
طریق اولی چون صندوق طرف مستقیم و محکو م علیه حکم است ،مجبور به تحمل زیان و
سکوت نسبت به رأ میباشد .بیمهگر حداقل میتواند به ارداخت خسارت و تعهدات
قرارداد در مقابل بیمه گذار مبادرت ننماید و با رأ مخالفت کند لیکن صندوق ،همین
حق را نیز ندارد و اگر به صورت ناشایست محکو م شد ،حق اعتراض نخواهد داشت ولی
حق صندوق است که مطابق آییننامه مصوب خود ،به ارداخت خسارت اقدا م کند و حکم
محکومیت مستقیم در هیچ جا مقررات ایشبینی نشده است.
 .7مطابق ماده  ۲آیین نامه مصوب « :۷۷چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثها باشد

که مسئول حادثه فرار کرده باشد و یا اس از تحقیقات کافی ،شناخته نشده باشد ،زیان-
دیدگان میتوانند ظرف سه ماه از تار یخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک
الز م تقاضا جبران خسارت نمایند».
 .1ماده  1این آییننامه نیز بیان میدارد« :مقامات انتظامی که به حوادث وسایل نقلیه
موتور زمینی رسیدگی میکنند ،در صورتی که متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه
موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در موارد که مسئول حادثه فرار کرده یا شناخته
نشده باشد موظفاند یک نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه برا
اطالع صندوق ارسال دارند».
 .3صندوق تأمین ماده  71نیز بیان میکند« :اس از دریافت درخواست غرامت زیان-
دیدگان و وصول ارونده خسارت و اطالعیه بیمهگر در مورد مطالبه خسارت زیاندیدگان و
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مدارک و اسناد الز م دیگر مدارک واصله را مورد بررسی قرار میدهد و با توجه به مقررات این
آیین نسبت به ارداخت خسارت اقدا م میکند».
یکی از علل اصلی اشتباه رویه قضایی ایران و محکومیت مستقیم صندوق در ارونده
کیفر عبارت از تصور وحدت ماهیت «دیه» و «خسارت بدنی» موضوع ماده  9۱قانون
 93۷7میباشد ،بی گمان دیه دارا جنبه جزایی نیز میباشد و به هر حال نوعی مجازات بر
شمرده شده است (هر چند ماهیت حقوقی نیز دارد و در حقیقت آثار هر یک را در خود
جمع کرده است)( .کاتوزیان ،بیتا ،ص )51لیکن خسارت ارداختنی از طرف صندوق،
هرگز به معنا دیه یا هر نهاد کیفر مشابه آن نیست بلکه نوعی جبران زیان و در حقیقت از
آثار «دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی» میباشد و فلسفه آن همچنان که گفته
شد ،اعاده وضع به زیاندیدگان و کمک به آنها در جبران صدمات و زیانها وارده است و
حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نیست .زیرا بنا به فرض ،مسئول حادثه شخص دیگر
است و صندوق با ارداخت خسارت ،قائم مقا م زیان دیده در رجوع به مسئول میشود.
با توجه به تفاوت اساسی دیه و جبران خسارت صندوق ،معلو م نیست علت ادغا م آنها
و صدور رأ مستقیم از مجر کیفر علیه صندوق چیست؟ امر که هرگز در حوزه حقوق
جزا نیست چرا به طور مستقیم و بدون مراجعه اولیه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه
با طرح دعو با تقدیم دادخواست مقرر ،مورد حکم قرار میگیرد؟
حضور صندوق در دعوا مستقل ،این امکان را میدهد که شرایط تحقق مسئولیت
خود را که مورد ادعا زیان دیده میباشد ،منتفی اعال م کند .گفته شد در موارد مشخص،
باید به جبران خسارت از صندوق اقدا م کرد و در این موارد ،صندوق حق دارد با اثبات معلو م
بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن و امکان حضور و یا اعتراض به نظریات کارشناسی و
اثبات تقصیر خود زیان دیده و نظایر آن به رفع مسئولیت خود اقدا م کند .نتیجه این است که
برا رعایت زیان دیده باید با تقدیم مدارک خود به صندوق ،مطالبه خسارت کند و در
صورت عد م تمکین صندوق به تقدیم دادخواست علیه آن مطابق مقررات اقدا م نماید .در
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این راه تما م حقوق خوانده دعو برا صندوق وجود دارد ،زیرا در این زمان مانند هر مدیون
ممتنعی است که به هر دلیل دین خود را ایفا ننموده و چارها جز رجوع به دادگاه و مطالبه
وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان دیگر وجود ندارد .با این توضیح ،تما م دادنامهها
صادره از دادگاه جزایی که به صورت مستقیم ،صندوق را محکو م نمودهاند ،فاقد مبنا
تحلیلی و نوعی تضییع حقوق بیت المال است( .خدابخشی ،9334 ،ص)51
 .6صندوق و بیت المال
یکی دیگر از موارد بطالن رویه قضایی ،مقایسه صندوق و بیت المال بهعنوان دو منبع
ارداخت خسارت و دیه قتل میباشد.
در قانون مجازات اسالمی بر اساس فقه امامیه ،برا رعایت حرمت خون مسلمان (ال
یطل د م امرء مسلم) هر گاه انسان مسلمانی کشته شود و به قاتل دسترسی نباشد ،دیه قتل از
بیت المال ارداخت میشود( .مواد  393 ،۶۲۱ ،۶55و تبصره ماده  ۶۷۷قانون مجازات
اسالمی) به موجب ماده  9۱قانون  93۷7نیز هر گاه مسؤول حادثه فرار کند یا شناخته نشود،
خسارت از صندوق ارداخت میشود.
این موارد به ظاهر هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و هر یک در محل خود اجرا
خواهند شد .ولی این نتیجه مورد قبول رویه قضایی نیست و بدون توجه به تفاوت جوهر
آنها و جایگاه شخصیت حقوقی هر یک ،قلمرو آنها را ادغا م و مخلوط و در حقیقت آشفته
کرده است .بسیار دیده شده در تصادفات رانندگی که منجر به قتل شخصی میشود ،رویه
قضایی دیه مقتول را به صورت طولی (یعنی ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق،
بیت المال) یا به نحو عرضی (صندوق یا بیت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و
بیت المال قرار میدهد بدون این که از خود سؤال کند موقعیت حقوقی این دو چگونه است؟
(خدابخشی ،7334 ،ص)54
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در ابتدا به بررسی آرا صادر شده میاردازیم .نخست ،محکومیت طولی :بدین نحو که
در مورد قتل ناشی از تصادفات رانندگی ،ابتدا صندوق محکو م شده است و به دنبال آن بیت
المال« :تصادفی در  ...قم  ...به وقوع ایوسته و موتور سیکلت سوار بالفاصله محل را ترک و
متوار میگردد و عابر  ...به علت ضربه مغز و عوارض ناشی از آن فوت مینماید .سعی
دادگاه جهت شناسایی متهم حادثه به نتیجه نرسیده علی هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و
فوت مرحو م به لحاظ عد م شناسایی متهم اولیاد م میتوانند به استناد ماده  9۱قانون بیمه به
صندوق بیمه مرکز ایران جهت دریافت دیه مراجعه و چنانچه به علت عد م کفایت و
جبران ارداختی از سو بیمه مرکز  ،اولیاء د م میتوانند باقیمانده دیه را مستندا به ماده
 393قانون مجازات اسالمی از بیت المال دریافت نمایند .صرفنظر از ایراد به رأ از حیث
ذکر ماده  9۱قانون بیمه به جا قانون مصوب  ،93۷7این رأ تا جایی که مستلز م
محکومیت صندوق نیست بلکه حق مراجعه به آنرا اشاره میکند صحیح است ،اما قسمت
دو م که بیانگر ادغا م صندوق و بیت المال است ایراد دارد خواهد آمد.
«در خصوص اعال م بستگان آقا  ...مبنی بر اینکه نا مبرده در خیابان ،در اثر تصادف
از بین رفته  ...با توجه به اینکه شخص مقصر در تصادفات شناسایی نگردیده ،دادگاه به
استناد ماد  393قانون مجازات اسالمی و ماده  9۱قانون بیمه اجبار مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه ،رأ به ارداخت دیه متوفی توسط صندوق تأمین خسارتها بدنی
زیر نظر بیمه مرکز ایران و مابهالتفاوت کسر دیه کامل مرد مسلمان از صندوق بیت المال
در حق اولیاءد م صادر و اعال م مینماید»( .دادنامه ش ،311ص)33
دو م ،محکومیت عرضی« :در خصوص گزارش مأمورین مبنی بر قتل غیر عمد
مرحو م ...بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و متوار شدن راننده خودرو  ...دادگاه ضمن
احراز وقوع جر م مستندا به مواد  ۶17، ۶15 ،۶13قانون مجازات اسالمی و ماده  9۱قانون
بیمه اجبار دارندگان وسایل نقلیه موتور در قبال اشخاص ثالث ،بیمه مرکز ایران
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مکلف به ارداخت یک دو م دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء د م متوفی نمایند»( .دادنامه
شماره  ،354ص)33
با بررسی تحلیلی میتوان به نکات ذیل نایل آمد:
 .7در حالی که صندوق خسارت یا زیان بدنی را جبران میکند ،بیت المال «دیه»
مقتول را میاردازد.
 .1صندوق منحصر در حوادث رانندگی است ولی بیت المال قلمرو عا م دارد و قتل
ناشي از هر حادثها را در بر میگیرد.
 .3بیت المال دیه قتل را با یکی از شرایط ذیل میاردازید .عد م دسترسی به قتل و
شناخته شدن او (فرار قاتل) عجز از اثبات قتل در قسامه و انحالل اماره لوث .ولی صندوق
عالوه بر فرار مسؤولیت حادثه یا شناخته نشدن آن ،به هنگا م حضور او و بیمه نبودن یا بطالن
یا تعلیق قرار بیمه یا تعلیق تأمین بیمهگر یا ورشکستگی او ،به ارداخت مبادرت میکند.
 .4بیت المال متولی ارداخت دیه «قتل» است و همانطور که در ادامه خواهد آمد غیر
از آن قابل اذیرش نیست ولی صندوق صدمات بدنی را نیز شامل میشود.
 .5تحقق ماده  71قانون و مسؤولیت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤولیت عامل
صدمه و شخص متوار است .به عبارت بهتر باید شخص دیگر مسؤول باشد تا صندوق
جبران کند .لیکن مسؤولیت بیت المال نیاز به «اثبات مسؤولیت» قاتل فرار و شناخته
شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بین مشروعیت این قتل ،مثال به دلیل دفاع
مشروع یا نامشروع بودن آن و عد م احراز مشروعیت آن ،مستقر خواهد شد .به تعبیر دیگر
«مشروع بودن» قتل مانع تحقیق مسؤولیت بیت المال است .مثال ممکن است قتل از رو
دفاع مشروع صورت گیرد ولی قاتل متوار گردد .در این حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود
مسؤولیت منتفی است ولی اگر دفاع مشروعی به اثبات نرسید و در عین حال ،غیر قانونی
بودن قتل نیز مدلل نگردید ،بیت المال باید دیه راارداخت کند ولی صندوق در صورت
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تردید در مشروع یا نامشروع بودن صدمه و قتل ،مسؤولیتی ندارد و تنها با اثبات نامشروع
بودن آن و تحقق مسؤولیت شخص اصلی مسؤول خواهد بود.
 .1یکی دیگر از تفاوتها صندوق و بیت المال در مسأله تغلیظ دیه است که در
خصوص بیت المال ،بعضا اذیرفته میشود لیکن در مورد صندوق قابل اذیرش نیست با
عنایت به وجوه تمایز صندوق و بیت المال ،اقدا م رویه قضایی در محکومیت هم زمان
(عرضی  -طولی) صندوق یا بیت المال صحیح نیست و باید توجه داشت منابع مالی که
صندوق یا بیت المال را اوشش میدهد ،در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند.
)خدابخشی ،7334 ،صص)55-54
در قانون بودجه ،هر سال مبلغ معینی برا ارداخت دیه در موارد قانونی تخصیص
مییابد در حالی که منبع مالی صندوق ،همانطور که سابقا بیان شد ،مستقل و جداست.
بنابراین چگونه میتوان به اختیار ،مسؤولیت را عهده صندوق یا بیت المال قرار داد و در
حقیقت نظم مالی آن ها را به هم ریخت .به این ترتیب با توجه به مقررات عا م دیات و شمول
آن نسبت به دیه کامل و نیز محدودیت تعهد صندوق ،باید گفت در هر مورد که قتلی
صورت میگیرد و به قاتل دسترسی نیست ،بیت المال عهدهدار ارداخت است و صندوق
مسؤولیتی ندارد .ولی در سایر موارد مسؤول است در حالی که بیت المال ،تعهد ندارد
(نظیر بطالن قرار داد بیمه یا ورشکستگی بیمهگر) تنها فرض مورد تردید ،هنگامی است که
در قتل ناشی از تصادف رانندگی ،در عین اینکه متهم حضور دارد و ابتدائا بیت المال
مسؤولیتی ندارد ،لیکن به دالیل دیگر نظیر تحقق ماده  ،373بیت المال ،متعاقبا مسؤولیت
ایدا کند و قرارداد بیمه نیز باطل باشد یا به حالت تعلیق درآید .در این مورد از یکسو بیت
المال به لحاظ ماده  373و صندوق به لحاظ ماده  71مسؤولیت بیت المال قرار داد .درست
است که مسؤولیت بیت المال خالف اصل میباشد لیکن ،این مورد از مصادیق قاعده
مذکور (خالف اصل بودن مسؤولیت بیت المال) نیست .علت این است که اوال ظهور ماده
 71بر زیان بدنی و جبران خسارت ناظر بر غیر قتل است یا حداقل درمورد قتل ،باید قدر
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متیقن آنرا در نظر گرفت .ثانیا بیت المال به لحاظ عد م محدودیت سقف تعهد و اذیرش
تغلیظ دیه در آن ،اولی از صندوق است( .خدابخشی ،93۷۷ ،ص)51
 .7رویه قضایی در دادسرا و دادگاه
در صورتی که حادثها مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمد میشود و
شخص متوفی شناسایی میشود و اولیا د م نیز شناسایی میشود ولی شخص متهم
شناسایی نمیشود در اینجا دادیار رسیدگی میکند و درصورتی که مشخص شد که مقصر
حادثه قابل شناسایی نیست.
الف .طبق ماده  155ق .م.ا سال  ،7331از دادگاه درخواست میکند که طبق ماده
 ۶55ق .م.ا دیه از بیت المال ارداخت شود .در این صورت وقتی ارونده به اجرا احکا م
آمد وقت نظارت تعیین میشود و اولیا د م با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت
میشوند و همانند مدارکی که بیمه برا ارداخت دیه میخواهد صندوق بیت المال هم آنها
را درخواست میکند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست میکند که به صندوق بیت
المال معرفی میشوند در این صورت صندوق بیت المال ،اولیا د م را به بیمه مرکز
معرفی میکند که بخش از دیه را بیمه مرکز ارداخت میکند و بعد از آن اولیا د م
باقیمانده دیه را از صندوق بیت المال دریافت میکنند.
ولی بر طبق نظریه مشورتی شماره  7/13/۶۷5۲ـ 9313/99/9۷اداره کل حقوقی قوه
قضائیه ،چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمد  ،راننده مقصر ناشناس
متوار گردد.
اوال ،مطابق ماده  9۱قانون اصالح قانون بیمه اجبار سال  ،93۷7ارداخت خسارت
بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتها بدنی است که اشخاص ثالث
زیاندیده مستندا به ماده  9۷همان قانون حق دارند با ارائه مدارک الز م از جمله گزارش
افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا الیس راه برا دریافت خسارت ،مستقیما به
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صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیاز به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه
دادسرا یا دادگاه میتوانند ،زیاندیده یا اولیاءد م را جهت دریافت دیه به صندوق
یادشده داللت نمایند و چنانچه صندوق از ارداخت دیه خوددار نماید ،زیاندیده یا
اولیا د م میتوانند با عنایت به رأ وحدت رویه  73۷ـ  9313/7/۶9جهت مطالبه دیه
اقدا م کنند و در هر حال ،در این خصوص دادسرا تکلیف دیگر ندارد .اما در رابطه با جنبه
عمومی جر م تا معرفی و دستگیر متهم ،ارونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع
تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر ،وجه قانونی ندارد.
ثانیا ،درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء د م از بیت المال به استناد مواد  ۷7۱و
 ۷۷7قانون مجازات اسالمی  ،931۶ارونده کیفر بدون صدور قرار مجرمیت و
کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز
شرایط قانونی ،حکم به ارداخت دیه از بیت المال را صادر مینماید.
بنابراین با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ،مسئولیت این دو صندوق ارز هم
متمایز شد و صندوق خسارتها بدنی در موارد که در ماده  71قانون بیمه اجبار
مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در برابر اشخاص ثالث بیان داشته مسئولیت دارد ومحدود به
همین ماده میباشد .و اما در مورد عد م شناسایی شخص متوار شده ،در صورتی که
مربوط به صدمات بدنی مسئول ارداخت میباشد و در صورت متوار شدن قاتل ،بیت
المال مسئول ارداخت میباشد و محدوده کار آنها از بدین طریق از هم متمایز میشود.
نتیجه
 .7مهمترین مبنایی که برا این مسئولیت بیت المال وجود دارد روایات و تعابیر فقها
است که بر آن تأ کید فراوانی شده است قاعده «الیبطل د م امر مسلم» است که «حرمت
هدر رفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات وارد بر اعضا بدن و منافع
هم میباشد.
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 .1در موارد علت مسئولیت بیت المال ،قصور حکومت در ایفا وظایف خویش و
سهلانگار در اداره مناسب جامعه است .ارداخت دیه افراد که در ناآرامیها ،ازدحا م
جمعیت و  ...کشته شدهاند ،بر همین اساس است.
امرء
 .3با توجه به روایتهایی که درمورد قاعده «الضمان بالخراج» ،و «الیبطل د م ٍ
مسلم» شد و همچنین در مورد جنبهها سیاسی ،مصالح اجتماعی و اعتقاد و جهات
عاطفی بیان شد ،به صورت کلی ،بیت المال مسئول ارداخت دیه میباشد.
 .4با توجه به بررسی ماده  71قانون بیمه اجبار و مسئولیت صندوق خسارتها
بدنی و رویه قضایی این نتیجه به دست آمد که رویه قضایی ابتدا صندوق خسارت بدنی را
مستقیما مسئول ارداخت دیه میکرد و برا مابهالتفاوت دیه ،بیت المال دیه را ارداخت
میکرد اما با نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه مسئولیت این دو صندوق از هم
متمایز گردید و در صورت فرار کردن مسئول حادثه ،در صورت صدمات بدنی و سایر
خسارتها ذکر شده در ماده  71قانون بیمه اجبار مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتور ،
اولیاء َد م با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به صندوق خسارتها بدنی(اداره بیمه) برا
وصول دیه اقدا م کنندو در غیر این موارد در صورت متوار شدن شخص مسئول حادثه،
بیت المال مسئول ارداخت دیه به اولیاد م میباشد.
منابع
قرآن ،ترجمه ناصر مکار م شیراز .
اباذر فومشی ،منصور ،شرح قانون مجازات اسالمى ،بیجا ،انتشارات بهرا م7313 ،ش.
ابن ابی جمهور ،محمد بن علی ،عوالى اللئالى العزيزية ،قم ،دار سید الشهداء7415 ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن علی بن الحسین ،علل الشرائع ،بیجا ،انتشارات مکتب الحیدریه7331 ،ق.
همو ،من ال يحضره الفقيه ،ترجمه از علی اکبر غفار و محمد غفار  ،تهران ،نشر صدوق7413 ،ق.
ّ
ابن سعید حلی ،یحیی ،نزهة الناظر فى الجمع بين األشباه و النظائر ،قم ،منشورات رضی7334 ،ق.
ابن هشا م ،محمد بن اسحاق ،السيره النبويه ،قم ،انتشارات مصطفو 7313 ،ش.

 /753مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال یازدهم ،شماره بیستویک ،بهار و تابستان 9317
بروجرد  ،حسین طباطبایی ،جامع أحاديث الشيعة ،تهران ،انتشارات فرهنگ سبز7413 ،ق.
همو ،منابع فقه شيعه ،ترجمه حسینیان قمی ،مهد صبور  ،تهران ،انتشارات فرهنگ سبز7413 ،ق.
جانعلی ،محمود صالحی ،حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث ،تهران ،انتشارات دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران7311 ،ش.

ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السال م7413 ،ق.
همو ،هداية األمة إلى أحكام األئمة ،مشهد ،مجمع البحوث اْلسالمیة7471 ،ق.
حسینی شیراز  ،الفقه ،چ  ،1بیروت ،انتشارات دارالعلو م7413 ،ق.
ّ
حسینی عاملی ،جواد بن محمد ،مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العالمة ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،
بیتا.
خویی ،سید ابوالقاسم ،مبانى تكمله المنهاج ،بیجا ،انتشارات لطفی7411 ،ق.
دادنامه شماره  33/4/73-117در ارونده شماره  33/513شعبه دو م دانشگاه عمومی کامیاران.
دادنامه شماره  354مورخ  33/1/11شعبه  715دادگاه عمومی جزا

شهرر  ،ارونده شماره

.741/715/33
رحمتی ،محمد ،کتاب القصاص ،قم ،ناشر مولف7473 ،ق.
شهید اول ،محمد بن مکی ،غاية المراد فى شرح نكت اإلرشاد ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،
7474ق.
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة المعارف
اْلسالمیة7473 ،ق.
صدر ،محمد ،ماوراء الفقه ،بیروت ،دار اْلضواء للطباعة و النشر و التوزیع7411 ،ق.
طباطبایی ،سید علی ،رياض المسائل ،قم ،انتشارات آل البیت7414 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار فيما اختلف من األخبار ،تهران ،دار الکتب اْلسالمیة7331 ،ق.
همو ،تهذیب اْلحکا م ،چ  ،4تهران ،دار الکتب اْلسالمیة7411 ،ق.
علی آباد  ،ایرج ،صندوق تأمين خسارت های بدنى ،فصلنامه بیمه مرکز ایران ،شماره چهار م.
عوض ادریس ،احمد ،ديه ،ترجمه علیرضا فیض ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد7311 ،ش.
ّ
فخر المحققین حلی ،محمد بن حسن بن یوسف ،إيضاح الفوائد فى شرح مشكالت القواعد ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان7331 ،ق.
قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،چ  ،1تهران ،دار الکتب اْلسالمیة7471 ،ق.
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کلینی ،محمد بن یعقوب ،الفروع من الكافى ،چ  ،3تهران ،نشر دارالکتب االسالمیه7311 ،ش.
همو ،الكافى ،قم ،دار الحدیث للطباعة و النشر7413 ،ق.
دادنامه شماره  354مورخ  33/1/11شعبه  715دادگاه عمومی جزا

شهرر  ،ارونده شماره

.741/715/33
کوفی ،محمد بن محمد ،الجعفريات  -األشعثيات ،تهران ،مکتبة نینو الحدیثة .بیتا.
گلپایگانی ،سید محمد رضا موسو  ،کتاب الشهادات ،قم ،مقرر کتاب7415 ،ق.
الریجانی ،صادق ،بخشنامه رئيس قوه قضاييه برای بيمه اجباری7331 ،ش.
مجلسی اول اصفهانی ،محمد تقی ،روضة المتقين فى شرح من ال يحضره الفقيه ،چ  ،1قم ،مؤسسه
فرهنگی اسالمی کوشانبور7411 ،ق.
مجلسی دو م اصفهانی ،محمد باقر بن محمد تقی ،مالذ األخيار فى فهم تهذيب األخبار ،قم ،انتشارات
کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی(ره)7411 ،ق.
همو ،مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ،چ  ،1تهران ،دار الکتب اْلسالمیة7414 ،ق.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،نكت النهاية ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی7471 ،ق.
مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم االسالم ،چ  ،1مصر ،انتشارات دارالمعارف7333 ،ق.
مفیدّ ،
محمد بن محمد ،المقنعة ،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید7473 ،ق.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائده و البرهان ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین7471 ،ق.
مکار م شیراز  ،ناصر ،بحوث فقهية هامة ،قم ،مدرسة اْلما م علی بن أبی طالب علیه السال م7411 ،ق.
نجفی ،محمدحسن ،جواهر الكالم ،چ  ،3تهران انتشارات دارالکتب االسالمیه7311 ،ق.
نسایی ،احمد بن شعین ،سنن النسايى ،بیروت ،دار الفکر 7331 ،م.
هاشمی ،محمود ،مجله فقه اهل بيت عليهم السالم (فارسی) ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر
مذهب اهل بیت علیهم السال م ،قم ،بیتا.

